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A força da televisão foi “determinante
para a legitimação e longevidade do
regime”, diz Francisco Rui Cádima.
A doença de Salazar não passou
aliás sem “os votos mais sinceros
pelo seu completo restabelecimento”,
da administração da empresa, que
também transmitiu “votos calorosos”
a Marcello Caetano pela escolha para
suceder “àquele eminente estadista”.

R. T. P. E SALAZAR
A partir de 1974 os custos com
pessoal explodiram. Se em 1973 a
empresa gastava pouco menos de
140 mil contos em salários, em 1974
já foram 225 mil contos, salto de 60%.
Em 1979 a empresa já gastava 711 mil
contos em pessoal, mais 408% que
em 1973. Ao mesmo tempo, o total de
colaboradores de 1973 para 1979
passou de 1216 para 1994, + 64%.

SALÁRIOS EXPLODEM

dor e alienante ao serviço do conservan-
tismo retrógrado e fascista”, lê-se no decre-
to, que culpa também a falta de distribui-
ção de lucros para o accionista Estado
como razão para a nacionalização: “[...] as
empresas de radiodifusão accionistas da
RTP têm obtido, além do seu dividendo, e
sem que para isso tenham investido mais
um centavo, um lucro líquido que em 1973
quase atingiu 100% do capital investido, e
que no total equivale a mais de seis vezes
a totalidade do investimento. Simultanea-
mente, o Estado [...] entregou até 1968 as
aludidas percentagens das taxas de radio-
difusão e não teve qualquer participação
nos lucros da publicidade.”

Pelas contas apresentadas no referido
decreto-lei, os privados no capital da RTP
receberam 131,3 mil contos dos lucros
da empresa entre 1959 e 1973, ao passo
que o Estado pouco ou nada encaixou:
“Impõe-se, e já tarda, o saneamento de
toda esta escandalosa situação e a simul-
tânea instituição de uma nova televisão
que esteja ao serviço, não de interesses
comerciais inconfessáveis, mas dos supe-
riores interesses do povo português e só
destes”, sentenciava o decreto assinado
por Pinheiro de Azevedo. A R.T.P. aca-
bou assim nacionalizada por não distri-
buir lucros ao Estado e para servir os
portugueses, e agora será privatizada
com a justificação de impor prejuízos ao
Estado podendo acabar longe de servir
“só” o interesse de portugueses.

A evolução das contas da R.T.P. nos anos
seguintes à nacionalização, porém, mos-
tram que esta também serviu para pôr a
empresa mais ao serviço dos trabalhado-
res do que até então: 1216 trabalhadores
em 1973 custavam 140 mil contos à R.T.P.,
mas em 1979 eram já despendidos 711
mil contos com 1994 colaboradores, um
aumento de 408% em remunerações para
mais 64% de pessoal.

res três anos depois. Mas entre o nasci-
mento de um e outro muita coisa mudou.

Em 1972 havia já mais de meio milhão
de televisões registadas no país, e a empre-
sa contava com 1178 colaboradores que
asseguravam perto de 4 mil horas de pro-
gramação anual, das quais apenas 4,07%
eram preenchidas com publicidade. O
lucro nesse ano foi de 13,4 mil contos e
no ano seguinte ficou-se pelos 12,7 mil
contos, com os trabalhadores a atingi-
rem os 1216.

Mas este ano fica marcado sobretudo
por uma outra estreia. César Moreira
Baptista, secretário de Estado da Infor-
mação e Turismo, passa a ter direito a
um comentário na abertura do Telejor-
nal, com uma periodicidade quinzenal
ou mensal, prática de propaganda até
então inédita na relação da R.T.P. com a
ditadura. “Nunca a propaganda, através
do texto de opinião oficial, havia ido tão
longe”, sintetiza Francisco Rui Cádima,
no trabalho já citado. “Creio que em
nenhuma outra época os governantes
portugueses tiveram tanto a preocupa-
ção de informar, justificar e fornecer
dados e razões que permitam um exac-

to juízo dos fundamentos das orienta-
ções seguidas e das decisões tomadas. E
ninguém melhor e com mais autorida-
de e esclarecido juízo o tem feito que o
próprio Presidente Marcello Caetano,
que tantas vezes aqui vem para conver-
sar com o povo”, disse Moreira Baptista
na sua palestra de estreia no Telejornal
de 25 de Janeiro de 1973. Já a 26 de Outu-
bro, antevéspera de eleições para a Assem-
bleia Nacional, a R.T.P. avança com uma
“homenagem” ao “pensamento viril” de
Caetano e cinco anos de governo. A inten-
sificação da propaganda pró-regime pela
televisão, contudo, de pouco serviu para
conter o crescendo de revolta que já se
ia fazendo sentir por esta altura.

Os tempos eram de ocaso do regime,
com a revolução do ano seguinte a levar
à alteração do estatuto da R.T.P., que em
1975 acaba nacionalizada pelo Decreto-
Lei 674-D/75, de 2 de Dezembro, precisa-
mente com a justificação de não ter cum-
prido qualquer das obrigações da conces-
são:“Emvezde ‘programasdenívelelevado’
deu ao povo português, ao longo de 18
anos, uma programação de baixo nível,
tornando-se um instrumento embrutece-

A 4 de Setembro de 1956, Lisboa
teve “a possibilidade de assistir à
transmissão da primeira emissão
experimental de Radiotelevisão”, e
a programação preparada pela R.
T. P. foi a seguinte:

21h30 Abertura e apresentação;

21h33 Algumas palavras por
monsenhor Lopes da Cruz,
presidente da Assembleia-Geral
da R. T. P. e director da Rádio
Renascença;

21h38 Perspectivas da
Radiotelevisão Portuguesa;

21h43 Tesouros da ourivesaria
portuguesa;

22h00 Revista desportiva: Lança
Moreira entrevista Alves Barbosa;
Como acabou a 19.ª Volta a
Portugal em Bicicleta; Campeões
do Sport Lisboa e Benfica em
demonstrações de pingue-pongue;

22h30 “Lisboa, biografia duma
capital”, filme de Fernando Garcia;

22h50 Música e artistas: Concerto
pelo duo Leonor de Sousa Prado,
Nélson Maissa;

23h10 Revista mundial:
Actualidades R. T. P.

23h22 Comentários do dia, pelo
jornalista Barradas de Oliveira;

23h30 Fecho do programa.

SETEMBRO, 1956: OS
PRIMEIROS PROGRAMAS

>>


